Regulamin serwisu
„Miesiąc z wielkimi kotami”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady korzystania z usługi
elektronicznej dostępnej pod adresem www.wielkiekoty.natgeowild.pl (dalej: „Serwis”).
2. Administratorem Serwisu jest Mindshare Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Żaryna 2b bud. C, 02-593, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego do pod numerem KRS: 0000076677, NIP: 525-22-25-250, kapitał zakładowy w
wysokości 50.000 złotych (dalej: „Administrator”).
3. Serwis prowadzony jest na zlecenie FOX NETWORKS GROUP POLAND Sp. Z O.O. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa (dalej: „Zleceniodawca”)
4. Każdy użytkownik może nieodpłatnie przeglądać zawartość Serwisu.
5. Serwis umożliwia także użytkownikom posiadającym pełną zdolność do czynności
prawnych (dalej: „Użytkownicy”) wgranie zdjęcia (dalej: „Zdjęcie”) swojego zwierzaka
(nawet pluszowego). Z wszystkich zdjęć wgranych do Serwisu jest generowana grafika
przedstawiająca rysie (dalej: „Grafika”). Grafika jest dostępna (opublikowana) w Serwisie.
6. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
a. hardware;
b. połączenie z siecią Internet;
c. przeglądarkę internetową.
7. Wymagania techniczne systemu Użytkownika niezbędne do korzystania z Serwisu:
a. dowolny komputer lub urządzenie umożliwiające dostęp do internetu;
b. przeglądarka internetowa zgodna z Mozilla Firefox 51 (i nowszą), Chrome 56 (i
nowszą), IE 11 (i nowszą), Safari 9 (i nowsze).
§ 2. Zdjęcia
1. Aby wgrać Zdjęcie do Serwisu, Użytkownik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy
dostępny w Serwisie. Zdjęcie może być przesłane z dysku komputera Użytkownika lub
załadowane z galerii Użytkownika w serwisie Facebook. Zdjęcie powinno być w formacie
.jpg lub .png i być nie większe niż 5MB. Jeden Użytkownik może wgrać do serwisu nie
więcej niż 1 (słownie: jedno) zdjęcie.
2. Zdjęcia powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za
obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia
lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w
szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści sprzecznych
z prawem i dobrymi obyczajami, jak również treści o charakterze reklamowym.
4. Zdjęcia wgrane do Serwisu będą podlegały weryfikacji pod kątem zgodności z tematyką
określoną w § 1 ust. 5 Regulaminu oraz spełnienia wymogów określonych w ust. 2 i 3
powyżej. Po pozytywnej weryfikacji, Zdjęcie zostanie umieszczone w Grafice.
5. Zdjęcia można zgłaszać do dnia 4 marca 2018 r. Do Grafiki zostanie włączonych nie więcej
niż 6 000 (słownie: sześć tysięcy) zaakceptowanych Zdjęć zgłoszonych przez
Użytkowników. Po przekroczeniu tego limitu, albo po upływie terminu wskazanego
powyżej, zgłaszanie zdjęć do Serwisu nie będzie możliwe.
6. Za każde Zdjęcie (w ramach limitu wskazanego w ust. 5 powyżej), Zleceniodawca i
Administrator przekażą 5 zł (słownie: pięć złotych) na program ochrony rysia w Polsce
prowadzony przez Światowy Fundusz na rzecz przyrody (WWF). Przy czym,
Administrator przekaże kwotę nie większą niż 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy), a
Zeleceniodawca przekaże kwotę nie większą niż 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć
tysięcy). Łącznie na wskazany powyżej cel zostanie przekazana łącznie kwota nie więcej
niż 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).Pieniądze zostaną przekazane do dnia
30 czerwca 2018 r.
7. Po kliknięciu we fragment Grafiki, wyświetla się Zdjęcie, które tworzy ten fragment
Grafiki. Użytkownicy mogą także wyszukiwać Zdjęcia korzystając z wyszukiwarki
dostępnej przy Grafice.
8. Zgłaszając Zdjęcie do Serwisu, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej i
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie Zdjęcia na następujących zasadach:
a. pola eksploatacji: publikacja w Serwisie w ramach Grafiki i poza nią;
b. okres: 5 lat;
c. terytorium: bez ograniczeń.
Administrator może udzielać dalszych licencji.
9. Zgłaszając Zdjęcie do Serwisu, Użytkownik udziela także Zleceniodawcy niewyłącznej i
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie Grafiki w celach reklamowych Zleceniodawcy na
następujących zasadach:
a. pola eksploatacji:
i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Grafiki - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy Grafiki, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Grafikę
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
iii. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt ii
powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie

oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Grafiki w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym (w tym Internet).,
b. okres: 5 lat,
c. terytorium: bez ograniczeń.
Zleceniodawca może udzielać dalszych licencji, na warunkach określonych powyżej.
10. Jeżeli na Zdjęciu został utrwalony wizerunek Użytkownika, Użytkownik udziela
Organizatorowi zgody na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na Zdjęciu, na
zasadach określonych w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.
11. Jeżeli na Zdjęciu został utrwalony wizerunek innych niż Użytkownik osób, Użytkownik
powinien uzyskać od wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony na Zdjęciu,
zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w zakresie określonym w ust. 8 i 9 niniejszego
paragrafu, z prawem do udzielenia dalszej zgody Administratorowi. W takiej sytuacji, na
zasadzie dalszej zgody, Użytkownik udział Administratorowi zgody na wykorzystanie
wizerunku osób, utrwalonego na Zdjęciu, w zakresie określonym w ust. 8 i 9 niniejszego
paragrafu.
12. Serwis umożliwia także użytkownikowi udostępnienia dodanego przez siebie Zdjęcia w
serwisach Facebook, Instagram lub Twitter. Do tak udostępnionego Zdjęcia zostanie
dodany logotyp Administratora, partnera Serwisu oraz Światowego Funduszu na rzecz
przyrody (WWF).
13. W momencie wgrania Zdjęcia do Serwisu, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest
wyłącznym twórcą Zdjęcia, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83) lub, że przysługują mu
pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi
zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Użytkownika lub innych niż
Użytkownik osób utrwalonych na wgranym Zdjęciu, na zasadach określonych w ust. 8 i 9
niniejszego paragrafu.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Serwisem należy składać na adres
Administratora podany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni. Zgłaszający
reklamację otrzyma odpowiedź za pośrednictwem listu poleconego na adres podany w
treści reklamacji.
3. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Użytkownika do
dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku
nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.
§ 4. Dane osobowe

1. Administrator w celu świadczenia usługi elektronicznej opisanej w Regulaminie i
przyjmowania zgłoszeń Zdjęć od Użytkowników, przetwarza następujące dane osobowe
Użytkowników:
a. imię i nazwisko,
b. nazwa użytkownika (nick),
c. adres e-mail.
2. Po zakończeniu akcji, której dotyczy Serwis, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zgłoszenia Zdjęcia do
Serwisu.
4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest w Serwisie oraz do wglądu w siedzibie Administratora.
2. Administrator może zmienić Regulamin. O zmianie Administrator poinformuje poprzez
umieszczenie treści nowego Regulaminu w Serwisie z przynajmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem. Zmiany dotyczyć będą wyłącznie Użytkowników, którzy zgłoszą Zdjęcia
po wejściu w życie zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie może dotyczyć kwoty
wskazanej w § 2 ust. 6 Regulaminu.

